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Brikgronden

Bebouwing

Dijk, bovenlandstrook

Dikke eerdgronden

Fluviatiele afz ouder pleistoceen

Groeve, gegraven, mijnstort

Kalksteenverweringsgronden

Oude rivierkleigronden

Overige oude kleigronden

Ondiepe keileemgronden

Leemgronden

Zeekleigronden

Mariene afz ouder pleistoceen

Niet-gerijpte minerale gronden

Oude bewoningsplaatsen

Rivierkleigronden

Kalkh lutumarme gronden

Veengronden

Moerige gronden

Water, moeras

Podzolgronden

Kalkloze zandgronden

Kalkhoudende zandgronden
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smeltwaterterras (kameterras, hellingklasse 5-10%)
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steile terrasflank (hellingklasse 5-10%)

stuwwalglooiing (hellingklasse 2-5%)

stuwwalhelling (hellingklasse 5-10%)

stuwwalplateau of stuwwalvlakte (hellingklasse 0-2%)

terras van kleine daluitspeolingswaaier

terrasrest van daluitspoelingswaaaierafzettingen met overwegend fijnzandige gooreerd- en humuspodzol

terrasrest van kleine daluitspoelingswaaier

trechtervormig droogdal met daluitspoelings- en hellingafzettingen
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 1

0

50

Zand, zwak grindig, zwak siltig,
geel/grijs, met baksteen,
gevlekt/verstoord

100

Zand, zwak siltig, donker bruin/geel,
asfalt brokken, betonbrokken.
Gevlekt/verstoord

120
Zand, zwak grindig, matig siltig,
bruin/geel, C-horizont

150

Zand, matig siltig, licht geel, top iets
grindig, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 2

0

40

Zand, zwak siltig, grijs/bruin,
gevlekt/verstoord

50 Zand, zwak grindig, zwak siltig, licht
geel/grijs, gevlekt/verstoord

90

Zand, matig grindig, licht geel,
C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 3

0

10 Zand, zwak siltig, bruin/grijs, graszode

65

Zand, zwak siltig, grijs/bruin, met
teerhoudende lagen, roestvlekken.
Gevlekt/verstoord

100

Zand, matig siltig, beige/wit, C-horizont

125

Zand, sterk siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 4

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

65

Zand, zwak siltig, grijs/bruin,
gevlekt/verstoord

80 Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/geel, gevlekt/verstoord

100 Zand, zwak siltig, geel/bruin, met
roestvlekken, gevlekt/verstoorde
C-horizont

115

Zand, zwak siltig, geel, C-horizont135

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 5

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

40
Zand, zwak siltig, licht bruin/grijs,
gevlekt/verstoord

85

Zand, zwak grindig, matig siltig, zwak
humeus, geel/grijs, gevlekt/verstoord

120

Leem, sterk zandig, donker grijs, teer,
koolgruis. Gevlekt/verstoord

130 Zand, uiterst siltig, grijs/bruin,
gevlekt/verstoord

160
Zand, uiterst siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 6

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

200

Zand, zwak siltig, grijs/bruin, met lemige
brokken. Gevlekt/verstoord

230

Zand, sterk siltig, grijs/zwart,
gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 7

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

110

Zand, zwak grindig, zwak siltig,
grijs/bruin, Gevlekt/verstoord

210

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
grijs/grijs, met leembrokken, baksteen,
kolengruis. Gevlekt/verstoord

230
Zand, sterk siltig, licht grijs, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 8

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

200

Zand, zwak grindig, zwak siltig,
grijs/bruin, met lemige brokken.
Gevlekt/verstoord

210 Zand, zwak grindig, sterk siltig, zwak
humeus, licht grijs/grijs, met
leembrokken. Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 9

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

200

Zand, zwak grindig, zwak siltig,
grijs/bruin, met lemige brokken.
Gevlekt/verstoord

220
Zand, sterk siltig, licht grijs, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 10

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

60

Zand, zwak kleiig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord

70 Zand, zwak grindig, zwak siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoord C-horizont

100
Zand, sterk siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 11

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

50

Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, gevlekt/verstoord

65 Zand, matig grindig, zwak siltig, licht
geel/bruin, opgebracht cunetzand.
Gestagneerd ivm waarschijnlijk
aanwezige kabels/leidingen

0 (NAP 0)

-50

Boring: 12

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

200

Zand, zwak grindig, zwak siltig,
grijs/bruin, met lemige brokken.
Gevlekt/verstoord

210 Zand, zwak grindig, sterk siltig, licht
grijs/grijs, met leembrokken.
Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 13

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

100

Zand, zwak grindig, matig siltig,
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

200

Zand, zwak grindig, sterk siltig, licht
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 14

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

100

Zand, zwak grindig, matig siltig,
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

210

Zand, zwak grindig, sterk siltig, licht
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 15

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

100

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

200

Zand, zwak grindig, sterk siltig, donker
grijs/bruin, Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 16

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

130

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

180

Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 18

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus, licht
bruin/grijs, graszode

105

Zand, matig siltig, geel/bruin,
Gevlekt/verstoord

130

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

160

Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 19

0

15 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
grijs/bruin, graszode

50

Zand, zwak siltig, licht geel/bruin,
Gevlekt/verstoord

80

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 20

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
grijs/bruin, graszode

60

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

90

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 21

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
grijs/bruin, graszode20

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord50

Zand, matig siltig, geel/grijs,
gevlekt/verstoorde C-horizont

80
Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 22

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

40
Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/geel, Gevlekt/verstoord50

Zand, matig siltig, licht geel/grijs,
gevlekt/verstoorde C-horizont

80
Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 23

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

40
Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
grijs/bruin, Gevlekt/verstoord50

Zand, matig siltig, licht geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont

80
Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 24

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

65

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

100

Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 25

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

65

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

90

Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 26

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

60

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

70 Zand, sterk grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt, verstoorde
C-horizont. Gestagneerd op 70 cm

0 (NAP 0)

-50

Boring: 27

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

65 Zand, zwak siltig, geel/bruin,
gevlekt/verstoord. Cunetzand?70

Zand, zwak grindig, matig siltig, zwak
humeus, donker grijs/geel,
gevlekt/verstoorde C-horizont

100

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel, met roestvlekken. C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 28

0

10 Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord. Gestagneerd

0 (NAP 0)

-50

Boring: 29

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin,
bosbodem

50

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

60 Zand, zwak siltig, geel/bruin,
gevlekt/verstoord.

90
Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 30

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin,
bosbodem

90

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

100 Zand, zwak siltig, licht geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont.

150

Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 31

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

100

Zand, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, Gevlekt/verstoord

115 Zand, zwak siltig, licht geel/grijs,
gevlekt/verstoorde C-horizont.

140
Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 32

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

140

Zand, matig grindig, matig siltig, licht
bruin/geel, Gevlekt/verstoord

170

Zand, matig grindig, zwak siltig, geel, 
C-horizont.

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 33

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

30
Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
geel/bruin, Gevlekt/verstoorde
C-horizont

70 Zand, matig grindig, zwak siltig, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 34

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, zwak humeus, licht
geel/grijs, Gevlekt/verstoord

100

Zand, zwak grindig, zwak siltig, licht
geel, met wortelresten. C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 35

0

20
Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

85

Zand, matig siltig, licht bruin/bruin,
Gevlekt/verstoord

95 Zand, matig siltig, donker geel,
Gevlekt/verstoord

120 Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
bruin/geel, Gevlekt/ verstoorde
C-horizont

150
Zand, zwak grindig, zwak siltig, geel,
C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 36

0

20
Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

90

Zand, matig siltig, licht bruin/bruin,
Gevlekt/verstoord

100 Zand, matig siltig, donker geel,
Gevlekt/verstoord

135

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
bruin/geel, Gevlekt/ verstoorde
C-horizont

160 Zand, zwak grindig, zwak siltig, geel,
C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 37

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

60 Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont.

100 Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 38

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

60 Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont.

100 Zand, matig grindig, matig siltig, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 39

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

40
Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord50

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont. Gestagneerd (boomwortel?)

0 (NAP 0)

-50

Boring: 40

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

40
Zand, zwak grindig, matig siltig, zwak
humeus, licht geel/bruin,
Gevlekt/verstoord

70 Zand, zwak grindig, matig siltig, zwak
humeus, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 41

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

70

Zand, zwak grindig, matig siltig, zwak
humeus, licht bruin/bruin,
Gevlekt/verstoord

200

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, Gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 42

0

50

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord,
gestagneerd

0 (NAP 0)

-50

Boring: 43

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

50

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

55
Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont.

90
Zand, matig siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 45

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

80

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

110

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont.

140

Zand, matig grindig, matig siltig, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 47

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

80

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

105

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoorde
C-horizont.

135
Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 49

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

130

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

160

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel, met roestvlekken, C-horizont.

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 51

0

10 Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, graszode

80

Zand, matig siltig, bruin/grijs,
Gevlekt/verstoord

135

Zand, zwak grindig, matig siltig, licht
geel/bruin, gevlekt/verstoord

140
Zand, matig grindig, matig siltig, licht
geel/grijs, met lemige brokken.
Gevlekt/verstoord170

Zand, matig grindig, sterk siltig,
geel/bruin, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 53

0

75

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.
Gestagneerd

0 (NAP 0)

-50

Boring: 54

0

80

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.
Gestagneerd (riolering?)

0 (NAP 0)

-50
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 55

0

60

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.
Gestagneerd

0 (NAP 0)

-50

Boring: 57

0

130

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

160

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

Boring: 59

0

80

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

90 Zand, zwak siltig, licht geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont

120
Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 61

0

80

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

90 Zand, zwak siltig, licht geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont

120
Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 63

0

60

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

90

Zand, zwak siltig, geel, met
roestvlekken; C-horizont

0 (NAP 0)

-50

Boring: 65

0

80

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

90 Zand, zwak siltig, oranje/bruin, met
roestvlekken. Gevlekt/verstoorde
C-horizont

120
Zand, zwak siltig, donker geel,
C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100
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Laan v. Malkenschoten/
Boorstaten

Boring: 67

0

60

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

90

Zand, zwak siltig, donker geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont

120

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 71

0

200

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200

Boring: 73

0

60

Zand, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, gevlekt/verstoord.

80
Zand, zwak siltig, licht geel/bruin,
gevlekt/verstoorde C-horizont

110

Zand, zwak siltig, licht geel, C-horizont

0 (NAP 0)

-50

-100

Boring: 75

0

50

Zand, zwak siltig, geel, cunetzand

200

Zand, zwak siltig, bruin/grijs,
gevlekt/verstoord

0 (NAP 0)

-50

-100

-150

-200
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Inventariserend Veldonderzoek (verkenning) archeologie  
Arnhemseweg/Laan van Malschoten gemeente Apeldoorn 
 
Doel onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel  
een gespecificeerd verwachtingsmodel te ontwikkelen voor het plangebied. Dit verwachtingsmodel zal door middel van het 
veldwerk worden getoetst en aangevuld. Hiermee kunnen de eventueel aanwezige archeologische resten als volwaardig element 
worden meegenomen in de verdere ruimtelijke ontwikkeling.  
 
 
Juridisch kader 
Verdrag van Malta 1992, Wet op de archeologische Monumentenzorg (Wamz), Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 
versie 3.2). Richtlijnen provincie Gelderland. Bevoegd gezag is de gemeente Apeldoorn. ARCADIS Nederland BV heeft een 
opgravingsvergunning en is gerechtigd archeologisch veldonderzoek uit te voeren. 
 In geval van opdrachtverlening dient dit onderzoeksblad tevens als Plan van Aanpak. 
 
 
Onderzoekslocatie 
Het plangebied ligt aan de Laan van Malkenschoten en de Arnhemseweg in de gemeente Apeldoorn. Door de geplande 
werkzaamheden worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd, derhalve is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk. Het tracé waar werkzaamheden plaats zullen vinden heeft een lengte van 3700 m.  

 
 
Verwachting 
Het gebied ligt op de Archeologische beleidskaart van de Gemeente Apeldoorn grotendeels binnen een zone met een 
middelhoge archeologische verwachting. Ter ruimtelijke onderbouwing van het Bestemmingsplan is het voor deze 
ontwikkelingsgerichte locatie belangrijk dat er een archeologisch onderzoek uitgevoerd wordt. In dit geval is een archeologisch 
bureau- en verkennend booronderzoek nodig. 
 
 
Bureauonderzoek 
Bij het archeologische bureauonderzoek dienen minimaal de volgende bronnen te worden geraadpleegd: 
• Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA) 055-5802115 / m.parlevliet@apeldoorn.nl 
• Archeologische Werkgroep Apeldoorn (zie contactpersonen op www.archeologie-apeldoorn.nl) 
• Archeologische beleidskaart Gemeente Apeldoorn en bijbehorend rapport (RAAP-rapport 1131)  kaart is in te zien op: 

http://rivviewer.apeldoorn.nl, cd is op te vragen bij SAGA 
• Bodemkaart  kaart is in te zien op: http://rivviewer.apeldoorn.nl. 
• Geomorfologische kaart  1:15.000, is in te zien op: http://rivviewer.apeldoorn.nl, cd op te vragen bij SAGA. 
• Actueel Hoogtebestand Nederland 
• Cultuurhistorische informatie (ligging en informatie mbt monumenten, oude watermolens, beken en sprengen, 

landgoederen en essen) te raadplegen via http://rivviewer.apeldoorn.nl 
• Historische kaarten en luchtfoto’s  kaarten zijn op te vragen bij SAGA, de 1832-kaart en luchtfoto’s vanaf jaren ’30 zijn in 

te zien op: http://rivviewer.apeldoorn.nl. 
• Landelijke archeologische database ARCHIS  
• Indien bebouwing aanwezig die gesloopt gaat worden: bouwdossier (in te zien in CODA Kenniscentrum en Archief, zie 

adresgegevens op www.coda-apeldoorn.nl) 
• Indien aanwezig: Cultuurhistorische analyse (CHA) van het gebied  op te vragen bij SAGA. 
• Relevante literatuur 
Het bureauonderzoek heeft als doel een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Er dient niet alleen gegevens 
geïnventariseerd te worden, maar ook verwoord te worden welke consequentie dit heeft voor de archeologische 
verwachtingswaarde. 
 
 
Verkennend booronderzoek 
Het verkennend booronderzoek is gericht op het aanwijzen van kansarme en kansrijke zones binnen het plangebied. Hiertoe 
wordt gekeken of de lagen waarin archeologische resten worden verwacht intact zijn. Er zal iedere 25 m in het tracé een boring 
geplaatst worden. Er zal worden gewerkt met een 7 cm Edelmanboor. De boringen zullen worden doorgezet tot op een diepte 
van 30 cm in de onverstoorde C-horizont. Relevante zandlagen worden gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm.  
 

http://www.archeologie-apeldoorn.nl/�
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http://rivviewer.apeldoorn.nl/�
http://rivviewer.apeldoorn.nl/�
http://www.coda-apeldoorn.nl/�


Het verkennend booronderzoek dient minimaal op de volgende onderzoeksvragen antwoord te geven: 
• Wat is de bodemopbouw in het plangebied?  
• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact?  
• Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 
• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 
• Zoja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP? 
• En in welk opzicht kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden bijgesteld? 
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische indicatoren worden aangetroffen. 
Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de volgende vragen: 
• Op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische indicatoren aangetroffen? 
• En wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
• Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 
• Wat betekent dit voor de archeologische verwachting van het plangebied? 
• In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige planontwikkeling? 
 
 
Resultaat 
De resultaten van het IVO (bureauonderzoek + verkennend booronderzoek) worden gepresenteerd in een rapportage met 
bijgaand kaartmateriaal. Het onderzoek zal resulteren in een advies over de te nemen vervolgstappen. Het rapport wordt 
digitaal in conceptvorm aan het bevoegd gezag aangeleverd. Indien na zes weken geen reactie van het BG en/of OG ontvangen 
is, wordt het rapport definitief gemaakt. Van het definitieve exemplaar worden 3 analoge exemplaren en 1 digitaal exemplaar 
aan de opdrachtgever worden verstrekt. 
Het rapport zal in pdf, digitaal en bevat in ieder geval de volgende onderwerpen en figuren:  
 

• Algemeen hoofdstuk met reden van onderzoek, achtergrond, beschrijving huidig gebruik en toekomstige 
ontwikkeling en consequenties voor de mogelijke archeologische waarden. Figuur: ligging plangebied binnen 
gemeente Apeldoorn en in dorp/wijk. 

• Hoofdstuk/paragraaf over gebruikte methoden 
• Hoofdstuk met resultaten bureauonderzoek (aardwetenschappelijke situatie, historische situatie en archeologische 

situatie). Figuren: Besproken kaarten dienen tevens afgebeeld te worden. Van de kaart uit ARCHIS dienen de 
volgende lagen zichtbaar te zijn: AMK, Waarnemingen, Vondstmeldingen, Onderzoeksmeldingen. De IKAW hoeft 
niet afgebeeld te worden, hiervoor in de plaats wordt de gemeentelijke beleidskaart afgebeeld. Binnen een straal van 
minimaal 1 km dient de archeologische informatie geraadpleegd te zijn en beschreven te worden. In het rapport 
dienen daarbij tevens de onderzoeksmeldingsnummers en de toponiemen vermeld te worden. Van onderzoeken in de 
directe omgeving dient, als relevant en/of als informatie in ARCHIS te summier is, het onderzoeksrapport opgevraagd 
te worden. 

• Het hoofdstuk eindigt met een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. 
• Hoofdstuk met resultaten verkennend booronderzoek. Naast een bodemkundige en geologische beschrijving, dient 

ook een uitspraak te worden gedaan over de archeologische verwachtingswaarden van het plangebied (zowel 
verticale als horizontale verspreiding van het mogelijk archeologische niveau) en de consequenties die de 
planuitvoering op deze mogelijke waarden kan hebben. Indien de verwachtingswaarden bijgesteld worden, dient dit 
goed gemotiveerd en verklaard te worden. Figuren: detailkaart plangebied met ligging boringen. Indien 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen dienen deze hier tevens op te zijn aangegeven. Daarnaast figuur met 
(aangepaste) archeologische verwachtingswaarden op basis van het onderzoek. Let bij de interpretatie van de 
onderzoeksgegevens ook op het microreliëf en de mogelijke consequenties voor de archeologische verwachting (hoe is 
dit reliëf ontstaan, had dit invloed op het gebruik van het gebied of is het reliëf veranderd nadat het gebied in gebruik 
was, ed.) 

• Conclusie met o.a. beantwoording onderzoeksvragen en advies vervolgonderzoek / advies selectiebesluit.  
• In de bijlage worden de boorstaten weergegeven met een bodemkundige en archeologische beschrijving. Bij elke 

boorstaat dient een NAP-maat van het maaiveld te worden vermeld, alsmede de x- en y-coördinaten. 
• Het Plan van Aanpak van het onderzoek wordt als bijlage aan het rapport gevoegd 
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